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Fællesskab // Holstebro

Så det med #FællesSkave er ikke
bare et smart slogan.
Det er faktisk sådan, det er,
Henny Hedegaard Jensen

#

FællesSkave til forskel

Skave ved Holstebro er en landsby i vækst. Formanden for borgerforeningen,
Henny Hedegaard Jensen, er ikke i tvivl hvorfor: Det skyldes byens stærke fællesskab.

Det var egentlig lidt af en tilfældighed, at de havnede i Skave, den lille landsby 12 kilometer øst for
Holstebro. Men en tilfældighed af den lykkelige slags.
Henny og Flemming Jensen kunne nemlig ikke drømme om at flytte.
- Vi elsker at bo her. Vi har boet inde i Holstebro i en
lejlighed, og det var bare slet ikke noget for os. Vi
kan gode lidt at have god plads omkring os, smiler Henny Hedegaard Jensen, mens hun stolt viser
indenfor i Skave Multihus. Et imponerende et af
slagsen, som både skolen, børnehaven og byens SFO
benytter, og hvor der er festlokaler, hal, mødelokaler,
café og meget mere.
- Vi kunne ikke finde på at flytte. Vi kunne slet ikke
undvære det, vi har her. Jeg elsker, at der er plads til
alle – også de lidt skæve eksistenser, understreger
hun.
Parret og deres tre børn bor nabo til Flemmings fødehjem lidt uden for Skaves bygrænse.
- Vi havde sagt til dem, der boede i huset før, at hvis
de ville flytte, skulle de sige til. Og en dag ringede
de, og ejendommen passede bare perfekt til os, siger
Henny Hedegaard Jensen.
Hun er formand for Skave Borgerforening og har
været det siden 2012. Og lige som den resterende
del af borgerforeningen ligger hun ikke på den lade
side. Borgerforeningen er på mange måder en dynamo for meget af det, der foregår i byen. Og det er
ikke så lidt. Men det vender vi tilbage til.

- Ja, vi lægger nogle timer i arbejdet. I perioder også
så mange, at min familie synes, det er lige rigeligt.
Men det giver bare god energi, så på den måde giver
det også overskud til at være noget for familien, forklarer hun og tilføjer, at flere spørger hende, om ikke
det var en idé at stille op til byrådet. Men nej!
- Det er slet ikke noget for mig. Jeg vil hellere bruge
mange timer i Skave og gøre en stor forskel end
at bruge mange timer i byrådet og måske slet ikke
flytte noget, siger hun.

#FællesSkave

For Henny Hedegaard Jensen er det nedlagte landbrug uden for Skave det perfekte udgangspunkt for
livet, som den har været det i 22 år. Der er plads til
familiens store passion: Gamle Volvoer. De har haft
både får, grise, katte og hunde. Byen et stenkast
væk rummer det meste af det, man har brug for i
det daglige. Der er kun kort vej til Holstebro. Og så
er der den særlige stemning.
- Der er stor forskel på at bo i en lille by og i en stor.
I Skave har vi et særligt forhold til hinanden, og alle
kender alle. Det er da fedt, at man kan få en sludder
med de andre kunder, når man er ved købmanden.
Og så er det dejligt trygt: Vi tager os af hinanden og
holder lidt øje, også med hinandens børn – altså på
den gode måde, siger hun og frembringer en streamer
til biler og med ordene: ”Flyt til Skave og bliv en del af
vores fællesskab… vi kalder det #FællesSkave”.

Et ordspil mellem jysk for fællesskab og navnet
Skave.
- Det er nogle vi har fik lavet i anledning af Vejfest
i Vest - indvielsen af motorvejen, hvor vi havde en
stand. Vi vil så gerne fortælle andre, hvor godt det er
at bo her – og om vores fællesskab, forklarer hun og
fortæller, hvordan multihuset på mange måder har
været med til at løfte fællesskabet og skabe helt nye.
- Der er dukket helt nye foreninger og aktiviteter
op. Der er Rigtige Voksne - en aften med sportsaktiviteter og fællesspisning for voksne en gang om
måneden, krea-klub, litteraturklub, madlavningsklubber for mænd, fitnessforening, Klubben for de unge,
gymnastik, sport.
På samme måde er der masse af aktiviteter i byen
som eksempelvis byfest, juletræstænding, julefrokost, sankthans, fastelavnsfest og open by night,
som i Skave hedder Åwen Å Æ Awten. Og så er der
fælles blomsterkummer på kropladsen, sponseret
af Holstebro Kommune og fremstillet af en smed,
der også sidder i borgerforeningens bestyrelse, som
byens blomsterpiger sørger for altid at holde pæne.
- Det er meget typisk måden, vi gør tingene på i
Skave. Alle byder ind med det de kan. Og vi kan som
regel mønstre rigtig mange til at være med. Uanset
om det er til at hjælpe med noget eller om det bare
er deltagere i arrangementerne, fortæller Henny
Hedegaard Jensen, som sammen med resten af borgerforeningen er dynamo for mange af de nye tiltag

i byen. Eksempelvis er der lavet flyers til tilflyttere,
hvor der er gavekort og rabatter til byens erhvervsdrivende og foreninger.
- Vi besøger også altid tilflyttere med en buket. Og
for at være sikre på, at vi opdager, når nye flytter til,
overvejer vi at udnævne vejformænd, der lige holder et ekstra øje. Vi kan jo ikke være alle steder, ler
hun og forklarer, at det går ret godt med hussalget
i byen. De ældre huse står sjældent længe til salg,
inden en ny familie tager over.

Tæt på hele regionen

Skave har også mange af dem, som de lokale kalder
”tilbage-flyttere”. Altså eksempelvis unge, der er
vokset op her og vender tilbage, når de selv stifter
familie.
- Det gør de, fordi det bare er et godt sted at bo og
vokse op, siger borgerforeningsformanden, der selv
har børn tæt på den flyvefærdige alder på 19, 16 og
13 år.
- De ved godt, at vi som familie ikke er flytbare,
men der er da sandsynlighed for, at de vil til en
større by og studere. Så håber jeg bare, at de har
fået nok landsby med i bagagen til, at de har lyst
til at vende tilbage hertil - eller en anden dejlig lille
landsby i området, siger hun.
For med motorvejen ligger Skave ikke blot tæt på
Holstebro, men i kort køreafstand til det meste af
regionen.
- Vi har fire minutter til motorvejstilkørslen, så det
vil helt sikkert blive positivt for Skave. Jeg er sikker
på, at vi også får mere hul på salget af byggegrunde. Derfor har vi lavet en brochure med en opstilling
over, hvad det koster at bygge nyt hus på en byggegrund i Skave.
Sådan som de altid er i Skave.
- Så det med #FællesSkave er ikke bare et smart
slogan. Det er faktisk sådan, det er, siger Henny
Hedegaard Jensen.
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